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DIPÒSITS A LA VISTA 
 
 
Les tarifes recollides en el present epígraf tenen caràcter de màxim i s’apliquen a tots els clients  
(consumidors i no consumidors) 
 

 

Especificació Comissió 

No consumidors 
 

   Manteniment (1)  
 

 
 

   Administració  (2)  
 

     Apunts que no comporten moviment d’efectiu per finestreta  
 

     Apunts que comporten moviment d’efectiu per finestreta:  
- Si el titular del dipòsit és persona física 

- Si el titular del dipòsit és persona jurídica  

 
 

 
Seran d’aplicació les tarifes i els serveis inclosos 

especificats en el contracte corresponent. 
 

 
 

 
0,60 € per apunt  

 
 

0,60 € per apunt 
    2,00 € per apunt (*) 

 
 

Consumidors 

 
   Manteniment i administració 

 
    

Les tarifes aplicables i els serveis inclosos en les diferents 

modalitats d’agrupacions de serveis, es poden consultar en 
el ‘Document Informatiu de Comissions’ corresponent, 

disponibles a l’apartat ‘Comptes’ de la web de l’entitat. 
 

Gestió de retrocessió d’operacions indegudes per no cancel·lar 
ordres de domiciliacions o per disconformitat amb l’import 

3,01 € per retrocessió 

Conformitat escrita a xecs de l’Entitat sobre el propi document 
(Epígraf 3) 

(article 110 de la Llei Canviaria  ) 

0,40%, amb un mínim de 6,00 € per xec conformat 

Obertura de crèdit per descobert (4 i 5) 

(Epígraf 13)  

4,50% sobre el major descobert hagut en el període de 

liquidació. Mínim 15,00 € 

Ordres d'impagament i bloqueig  (6)  3,01 € per ordre 

Fotocòpies de xecs carregats  (7)  4,00 € per xec 

Fotocòpies de lletres carregades  (7)    4,00 € per lletra 

Emissió de justificant de cobrament rebuts pagaments a tercers,  
amb les següents dades addicionals: concepte pel que es realitza 

l’ingrés i fins a dues referències identificatives facilitades pel 
client. 

En l’extracte en paper del titular del compte es facilita 
addicionalment el concepte de l’operació. (8) 

6,00 € per justificant 

Expedient per pèrdua de llibreta a petició del client (Epígraf 11) 6,00 € per expedient 

Talonaris de pagarés  7,00 € per l’emissió de cada talonari 

Talonari personalitzat de xecs/pagarés: 
 

- Alta del servei, quan el client sol·liciti la inclusió del seu 
logotip (a cobrar en el moment de l’alta) 

- Per cada document en paper continu o fulles soltes 
 

 

20,00 € 
 

0,06 € 
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Especificació Comissió 

A petició del client  

Extractes addicionals per períodes sobre moviments de comptes (compte corrent, 
compte de crèdit, targeta de dèbit o crèdit i similars ): 

- -  Any actual o anys anteriors 
 

Extractes periòdics sobre moviments de comptes, amb periodicitat inferior al mes.  
 

Si l'enviament al client és per interconnexió (tèlex, terminal, swift i d'altres equips). 
 

Enviament via Línia Oberta d’extracte continu en fitxer format Quadern 43  
 

 

 
 

12,00 € per any o fracció 
 

3,00 € per extracte 
 

6,01 € addicionals per transmissió.  
 

200,00 €/mes/per contracte 

Moneda fraccionària i/o bitllets: 
Pel servei de recompte, empaquetat o transformació de moneda fraccionària i/o 

bitllets, a petició de persones o entitats amb activitat empresarial, professional, 
associativa o qualsevol altra diferent de l’estrictament particular. Si es destina a 

ingrés en un dipòsit a la vista, no s’aplicarà la comissió si el número d’unitats no 
supera les 200. 

 
 

6,00 € per cada 500 unitats o fracció 

Lliuraments d'efectiu en oficines, sol·licitats pel client, que pel seu import, que 
supera l'encaix normal, generen costos extraordinaris de transports de seguretat  

(a partir de 30.050,61 €), sempre que el client no hagi preavisat amb una antelació 
mínima de 24 hores.  

 
50,00 € 

Manipulació i ordenació de documents vinculats a l’ingrés a petició del client 
 

0,50% sobre el total de l’abonament 

 
NOTA: En el cas de llibretes d’estalvi a la vista, els seus saldos no seran mobilitzables per utilització de xecs o documents anàlegs. 

 
 (1): Servei de manteniment d’un dipòsit a la vista  

 
Inclou el servei de caixa bàsic que cobreix fins a 10 ingressos en efectiu per finestreta realitzats pel titular i 10 reintegraments en efectiu per 

finestreta mensuals, i 50 ingressos i 50 reintegraments en efectiu per caixer automàtic al mes, així com el càrrec de xecs, el ma n te n ime n t  
il·limitat del registre d’operacions, l’expedició de talonaris de xecs estàndards o llibretes d’estalvi, l’extracte mensual (no inclou duplicats), la  
consulta d’operacions i saldos per autoservei, la informació fiscal (no inclou duplicats) i les liquidacions d’interessos, co missions i despeses. 
En els casos en què la liquidació es realitza per períodes diferents al trimestral, el preu resulta de multiplicar-lo per la fracció o múltiple  q u e  

correspongui. 
 
 (2): Servei d’administració d’un dipòsit a la vista  
 

Inclou els apunts efectuats en el dipòsit, amb excepció dels corresponents a:  
- 10 ingressos en efectiu per finestreta al mes realitzats pel titular 
- 10 reintegraments en efectiu per finestreta al mes 
- 50 ingressos i 50 reintegraments en efectiu per caixer automàtic al mes 

- liquidació d’interessos deutors i creditors 
- càrrec de comissions 
- repercussió de despeses 
- càrrec de xecs 

 
 (*) Si el titular és una persona jurídica, quan es realitzin operacions d’ingrés en efectiu per finestreta per compte de tercers, l’apunt 
informarà sobre el concepte de l’operació.  

 
 

(3): sense contingut 
 
(4): No procedeix en descoberts per valoració ni tampoc es reiterarà la seva aplicació en altres descoberts no pactats qu e  e s p ro d ue ixin  
abans de la següent liquidació del compte. 

 
 (5):   La taxa anual equivalent (TAE) que suposi el cobrament de la present comissió i els interessos meritats pel descobert en el p e río d e  
de liquidació, no serà superior a 2,5 vegades el tipus d'interès legal del diner, per als crèdits que es concedeixin en forma  de descoberts e n  
compte el titular del qual sigui un consumidor.      

  

 
 
(6): Per al cas de xecs, únicament es percebrà a partir de 15 dies de la data d’emissió, excepte en cas de robatori o  p è rd u a  ju st i f ica d a 

documentalment, d’acord amb els terminis i condicions establerts respectivament en els  Art. 135 i 138 de la Llei Canviaria i del Xec.  
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 (7): Únicament es percebrà quan, a més de respondre a la sol·licitud de fotocòpies d'operacions correctament carregades, s'hagi fa cil ita t  

prèviament al client la documentació necessària per poder verificar-les. 
 
 
(8): No consumidors: Comissió corresponent al Servei especial de Gestió d’abonaments de tercers, producte dirigit a aquells clients que 

reben múltiples ingressos en efectiu per finestreta y que serà a qui es facturi la comissió conforme al contracte subscrit amb CaixaBank.  El 
servei te un cost per al receptor de l’ingrés (beneficiari) per la emissió, per part de CaixaBank, d’un justificant especial per a l’ord enant de 

l’ingrés, amb expressió del codi identifica tiu, data, import, nom del beneficiari i, segons les dades que hagi facilitat e l propi ordenant, el nom 
de la persona per compte de la que es realitza l’abonament, concepte i fins a dos referencies addicionals. Addicionalment, Ca ixaBank 

comunicarà l’operació al beneficiari titular del compte mitjançant l’extracte periòdic de moviments, en el que s’indicarà el seu concepte, 

deixant a disposició del titular una còpia o duplicat del justificant facilitat al tercer ordenant . 

 
 


